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 ليزينگ چينصنعت مروري بر وضعيت 
 

 ترجمه : زهرا زماني 

 كارشناس تحقيق و توسعه شركت ليزينگ صنعت و معدن

 

 عملکرد اقتصاد کالن چین

جهت تعدیل اقتصاد . اگرچه دولت اقداماتي دهدادامه ميسریع  يآهنگبا اقتصاد چین حرکت رو به جلو خود را 

، اما تقاضای داخلي همچنان نیرومند باقي مانده است. بر طبق اطالعات منتشر دادهدر بخش معامالت زمین انجام  خصوصبه

 و % افزایش پیدا کرده 11و  %13.5خدمات به ترتیب  و تولیدرشد ، 2007در سال  کشور چین شده توسط اداره ملي آمار

 افزایش یافته است. %11.5داخلي ناخالص % و تولید  27به میزان نیز  ناخالصصادرات 

سرمایه  تأمین برایی تقاضای شدید بانقدینگي باال، به  مندنیازبه سرعت در حال گسترش و با یک اقتصاد کشور چین  

لیزینگ شود و مالي سنتي به شکل بدهي، دیگر به عنوان تنها راه بدست آوردن سرمایه دیده نمي تأمین. مواجه شده است

 شود.در نظر گرفته مي صنعت های مختلفپذیر، برای بخشانعطافمالي  تأمینهای ای به عنوان یکي از شیوهطور فزایندهبه

 

 لیزینگ صنعت بررسی 

به  وابسته. بعضي از آنها های لیزینگ در چین هستندسیس شرکتأدر حال ت ،های خارجيبسیاری از شرکت

 با ارزش تعدادی از قراردادها همچنین، اندگردیدهسسات مالي خارجي برپا ؤبعضي توسط م و بودهکنندگان خارجي تولید

 شوند.اداره ميمنعقد و های لیزینگ خارجي توسط شرکت (لیزینگ هواپیما) معامالت باال

و  بدست آورد آیندهسال  20هواپیما در  2800تواند بیش از چین مي ،تولیدکنندگان خارجي هواپیمابر اساس ارزیابي 

این در در آینده نزدیک به خود اختصاص دهد. ی فزاینده را لیزینگ تجهیزات رشدتقاضا برای  شودبیني مياز طرفي پیش

 .هستندشدن تشکیل حال  یا درتشکیل گذاران در چین ههای لیزینگ توسط سرمایتعداد بسیاری از شرکتست حالي

مشارکت های لیزینگ شرکتلیزینگ با  جهت حضور در بازارهای چیني اجازه داده شد تا بانکبه  ،2007از مارس 

 و بانک ساخت و ساز چین با بانک آمریکا به منظور تشکیل یک شرکت لیزینگ در بیجینگ مشارکت کردبطور مثال  .نمایند

بانک مینشنگ و بانک تاجران چین به از طرف  و کرددر تیانجین برپا خصوصي  یک شرکتبانک اقتصادی و صنعتي چین، 

 .ارائه گردیده است های لیزینگبرای برپایي شرکت دولت درخواست
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باط با ارتسایر کشورها در در های لیزینگ چیني های مالي و شرکتسسهؤم های خارجيگذاریسرمایهروند رو به رشد 

های چین در یکي از بانک ی که، بطوراری خارجي پیرامون این صنعت داردگذنشان از تمایل این کشور برای سرمایه ،لیزینگ

  سیس لیزینگ نموده است.أبه ت سنگاپور اقدام

 

 رکت لیزینگ در چینشبرپایی تأسیس و 

 ي چینیادر صنعت لیزینگ که توسط وزارت دار "گذاری خارجيسرمایه" لیزینگ تحت قانونخارجي های شرکت

(MOC)1  نظارت های لیزینگ مالي تحت کمیته شوند. همچنین شرکتاداره مي ،اجرا رسید به تصویب و 2005که در سال

 شوند.اداره مي 2(CBRCبر بانکداری چین )

MOC  کند:نظارت مي های لیزینگشرکتبر دو نوع از 

 گذاری خارجي های لیزینگ با سرمایهشرکت 

 گذاری خارجيهای لیزینگ مالي با سرمایهشرکت 

لیزینگ های شرکت"و شوندعملیاتي ميهای لیزینگ شامل شرکت "گذاری خارجيلیزینگ با سرمایه هایشرکت"

  فعالیت در لیزینگ مالي مشغول هستند.به  "گذاری خارجيبا سرمایه مالي

ده شد استفا MOCه در اقدامات چمعني مشابه با آنکه  "لیزینگ مالي"های عالوه بر شرکت CBRC نظارتي اقدامات

 .شودميشامل خرید و اجاره مجدد را نیز  ،را داراست

های زیر را فعالیتبرپا شده است، ممکن است  MOCگذاری خارجي که تحت اقدامات یک شرکت لیزینگ با سرمایه

 دار شود:عهده

 عملیاتي  لیزینگ 

 های استیجاریخرید دارایي 

 های استیجارینگهداری و واگذارکردن دارایي 

  دیگری که توسط فعالیت هرMOC یید شده باشد.أت 

ود های مورد تعامل خای به شرکتتوانند به ارائه خدمات مشاورههای لیزینگ جهت کاهش ریسک ميهمچنین شرکت

 بپردازند.

                                                           
1 Ministry of commerce 
2 China banking regulatory commission 



3 

مشترک  لیزینگ، اهرمي لیزینگو اجاره مجدد،  خریدفرعي،  لیزینگ لیزینگ که شامل : عامالتمبرحسب انواع 

تواند های لیزینگ ميشرکتهای فعالیت حوزهگذاری خارجي مهیا نموده است. شرایط الزم را برای سرمایه  MOC،ندباشمي

 به شرح ذیل باشد:

 ینظیر پزشکي، مهندسي و تجهیزات ادار ؛اموال منقول 

 ها وها، کشتينظیر هواپیما، ماشین ؛حمل و نقل... 

 های ناملموس از اند که ارزش این دارایيشده تأمینای گونههمراه با موارد باال به ؛های ناملموسدارایي

 استیجاری تجاوز نکند.های درصد دارایي50

یک شرکت لیزینگ مالي با سرمایه  با در مقایسهبرپا شده است  CBRCبه یک شرکت لیزینگ مالي که تحت اقدامات 

ها این فعالیت .را داشته باشدتری انداز وسیعاجازه داده شده است تا یک چشم ،برپا شده MOCخارجي که تحت اقدامات 

 باشد:شامل موارد ذیل مي

 لیزینگ مالي 

 دار بانکي با مدت حداقل یک سال از سهامداران غیر بانکيگرفتن سپرده مدت 

 جرین أاخذ سپرده از مست 

  های اقتصادی به بانکواگذاری پرتفوی اجاره 

  انتشار اوراق 

 هابانک معامالت با  

 های ماليسسهؤاستقراض از م 

  خارج از کشوراستقراض ارز خارجي از 

  ایاجارههای دارایيفروش 

 ایخدمات مشاوره 

  دیگری که توسط فعالیت هرCBRC یید شده باشد.أت 

، یید گرددأت MOCانجام شود و توسط  MOCایجاد یک شرکت لیزینگ باید تحت اقدامات طور که گفته شد، همان 

 انجام گیرد.گذار خارجي توسط سرمایه مستقل و یا کامالا  ومشترک  بصورت تواندميگذاری سرمایه این نوع

 یک شرکت لیزینگ با سرمایه خارجي باید شرایط زیر را برآورده سازد:

  مکفي باشد.سرمایه به ثبت رسیده 

 سال را دارا باشد.30های با مسئولیت محدود مجوز فعالیت تا شرکت 
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 باید شرایط زیر را برآورده سازد:نیز گذاری خارجي یک شرکت لیزینگ مالي با سرمایههچنین 

 میلیون دالر آمریکا باشد 10بیشتر از شده  سرمایه ثبتبایست مي. 

 باشد.مي سال را دارا30های با مسئولیت محدود مجوز فعالیت تا شرکت 

  سال از تجربه عملي  3ای مربوطه را داشته باشد و هر کدام حداقل های حرفهشایستگيمدیریت ارشد آن

 برخوردار باشند.

 شوند.بندی ميبه صورت شرکای اصلي و شرکای عمومي طبقهشرکای یک شرکت لیزینگ مالي 

از سرمایه به ثبت رسیده از شرکت لیزینگ مالي را در اختیار  %50یک شریک اصلي عبارت از شریکي است که حداقل 

و یا شود. یک شریک اصلي باید یک بانک اقتصادی داخلي به عنوان شریک عمومي در نظر گرفته مي و در غیر اینصورت دارد

 CBRCسسه مالي دیگر که توسط ؤسسه بزرگ داخلي و یا هر مؤخارجي، یک شرکت لیزینگ داخلي و یا خارجي، یک م

 باشد. ،یید شده استتأ

 بانک اقتصادی به این منظور که شایستگي یک شریک اصلي را پیدا کند، باید شرایط زیر را برآورده سازد:

 نباشد 8آن کمتر از  های کفایت سرمایهنسبت % 

 حداقل های پایان سال آن در سال گذشته دارایيUS$ 11.8bb .باشد 

 ده باشد.دبانک در دو سال متوالي سو 

 عدم سوء پیشینه در دو سال گذشته 

  باشد. برخوردارمدیریت ریسک خوبي جهت یک ساختار نظارتي از 

 باید شرایط زیر را برآورده سازد: گردد نیز محسوببه عنوان یک شریک اصلي برای اینکه یک شرکت لیزینگ 

 لحداقهای پایان سال آن در سال گذشته دارایي US$ 1.5bb .باشد 

 ه باشد.دشرکت در دو سال متوالي سود 

  عدم سوء پیشینه در دو سال گذشته. 

با سرمایه  های ریسکي یک شرکت لیزینگ ماليدارایيمدیریت ریسک احتیاطي، و به منظور ، MOCبر اساس قوانین 

های با رجوع به مقدار دارایيهای ریسکي میزان دارایي های خالص آن تجاوز کند.برابر کل مقدار دارایي 10خارجي نباید از 

های ای از کل دارایيهای اجارهملي، و دارایي هایقرضهای بانکي، کم کردن پول نقد، سپرده از طریقشود که مازاد، تعیین مي

 شود.لي با سرمایه خارجي محاسبه ميشرکت لیزینگ ما

 .مناسبي باید برخوردار باشد مدیریت ریسکاز  شودسیس ميأت CBRCنظارت  شرکت لیزینگ مالي که تحت

 : باشندهای لیزینگ ملزم به استفاده از آنها ميک ذیل از جمله مواردی هستند که شرکتهای کنترل ریسنسبت
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 های ریسکي باشد.از دارایي %8سرمایه خالص نباید کمتر از  –الف( نسبت کفایت سرمایه 

 شرکت لیزینگ سرمایه خالص %30مالي برای یک مشتری نباید از تخصیص منابع  –ب( تمرکز مالي برای مشتری 

  تجاوز کند.

شرکت لیزینگ % سرمایه خالص  100از  شرکت نباید شده )از بانک( تأمینمالي  منابع –دهي بین بانکي ج( نسبت وام

  تجاوز کند.

 

 قوانین  بهبود

روند رو به بهبودی را طي کرده و فضای کشور چین قضایي مرتبط با صنعت لیزینگ  ینانوق ،با گسترش لیزینگ

 اند.ها مهیا نمودهتری را برای فعالیت این شرکتمناسب

 

 لیزینگ برون مرزی

لیزینگ از  و ژاپن هفرانسکشورها همچون  دیگرقوانین مالیاتي لیزینگ  استفاده ازهای لیزینگ در چین با شرکت 

رسد قانون مالیات لیزینگ کشور انگلستان در نظر ميبهاما  .کنندمالي هواپیما و کشتي استفاده مي تأمینمرزی جهت برون

 تأمینهای لیزینگ چیني برای تعدادی از شرکتهمچنین های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. ای نزدیک برای پروژهآینده

 اند.نیز استفاده کردهمرزی بورس برون منابع مورد نیاز خود از

مالي سایر صنایع  تأمینکشور چین با هشیاری تمام به اهمیت صنعت لیزینگ بعنوان روشي منعطف و مناسب برای 

های لیزینگ داخلي کشور چین که شرکت صنعت لیزینگ همگام با آهنگ سریع اقتصاد چین در حال رشد است. برده وپي

های لیزینگ خارجي شرایط مناسبي را اکنون با استفاده از تجارب شرکت ،کردندتاکنون تنها از طریق لیزینگ مالي فعالیت مي

گذاری خارجي در صنعت لیزینگ فراهم نموده و اصالحات قانوني مناسبي را در راستای این بهبود انجام داده برای سرمایه

 است.

باشد که رسد قوانین و مقررات حاکم بر صنعت لیزینگ یکي از مهمترین عوامل پیشرفت این قسمت ميبه نظر مي

مشکالت صنعت  امید است سایر کشورهای در حال توسعه نیز جهت رفع موانع و .ر چین به خوبي به آن پي برده استکشو

 نعت فراهم نمایند.صاین  فضای مناسبي را برای رشد لیزینگ گام برداشته و
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